
     

     

 

 
 
 

 

 

แพ็คเกจลองเรอืสําราญอลาสกา Ruby Princess 8 วัน 7 คืน 

      
เสนทาง ซีแอตเติ้ล - เมืองจูโน - เมืองสแกกเวย - อุทยานแหงชาตกิลาเซียร เบย อลาสกา (แวะจุดชมววิ) - 

เมืองเค็ทชิเกน อลาสกา - วิกตอเรีย (รัฐบริตชิโคลมัเบีย) - ซีแอตเติ้ล 

(อัตรานี้ไมรวม ตั๋วเครื่องบิน - รถรับสง - ทัวรเสริม - ทิป - วซีา) 

กําหนดการเดินทางวันท่ี  7-14 ก.ค. 61        ราคา    92,600.- 

สรุปการเดินทางโดยยอ 

วันที่1 
อิสระเดินทางเอง สู สนามบินนครซีแอตเต้ิล  (วอ ชงิตัน ) (ไมรวมต๋ัวเคร่ืองบินไปกลับ) - อิสระเดินทางเองสู ทาเรือซีแอตเต้ิล  

(Pier 91.SmithCoveCruiseTerminal) เช็คอิน Check In ขึ้นเรือสําราญ Ruby Princess Cruise - อิสระพักผอนบนเรือ 

วันที่2 
เรือสําราญลองนานนํ้าสากล - อิสระพักผอน หรือทํากิจกรรมตางๆ บนเรือมากมาย อาท ิPublic Room, Entertainment, Sport 

 and Activities, Spa and Wellness 

วันที่3 
เรือเทียบทา เมืองจูโน - อสิระเดินเลนชมเมือง หรือเลอืกซือ้ทัวรเสริมเที่ยวชมเมือง (สอบถามอัตราคาบริการเพิ่มเติมบนเรือ) - กลับ 

ขึ้นเรือ 

วันที่4 
เรือเทียบทา เมืองสแกกเวย - อิสระเดินเลนชมเมือง หรือเลอืกซือ้ทัวรเสริมเที่ยวชมเมือง (สอบถามอัตราคาบริการเพิ่มเติมบนเรือ) 

- กลับขึ้นเรือ 

วันที่5 เรือสําราญลองเขาสู เขตอุทยานแหงชาติกลาเซียร เบย อลาสกา (แวะเก็บภาพจุดชมวิว จากบนเรือสําราญ) - อิสระพกัผอนบนเรือ 

วันที่6 
เรือเทียบทา เมืองเคท็ชิเกน อลาสกา - อิสระเดินเลนชมเมือง หรือเลอืกซือ้ทัวรเสริมเที่ยวชมเมือง (สอบถามอัตรา 

คาบริการเพิ่มเติมบนเรือ) - กลับขึ้นเรือ 

วันที่7 
ชวงเชาอิสระพกัผอน - ชวงเยน็เรือเทียบทา วิกตอเรีย (รัฐบริติชโคลัมเบีย) - อิสระเดินเลนชมเมือง หรือเลือกซื้อทัวรเสริมเที่ยวชม 

เมือง (สอบถามอัตราคาบริการเพิ่มเติมบนเรือ) - กลับขึ้นเรือ 

วันที่8 อําลาเรือสําราญ เทียบทาซีแอตเต้ิล - อสิระเดินทางกลับ โดยสวัสดิภาพ (ไมรวมต๋ัวเคร่ืองบินไปกลับ) 
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อัตราคาบริการ ตอทาน งดแถมกระเปา 

ไมรวมคาวีซาอเมริกา วันที่ 7-14 ก.ค. 61 

ผูใหญพักหองคู 

(คนที่1 และ 2) 
คนที่ 3 (พักรวมกับคนที่ 1 และ 2) 

พักเด่ียว

ชําระเพิ่ม 

หองพักแบบมีระเบยีง Balcony 

ไมรวมคาทิปพนักงานบนเรอื ทานละ 94.50 USD  
92,600 50,000 92,600 

 

อัตรานี้เปนราคาเริ่มตน อาจเปลี่ยนแปลงไดเนื่องจากการปรับขึ้นของคาเงินบาท,  

การเรียกเก็บเซอรชารจจากทางเรือฯ 
 

จองตั๋วเครื่องบิน รับประกันราคาถูก คลิก   etravelway.com/airticket 
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อัตราคาบรกิารนี้รวม: 

- หองพักบนเรือสําราญ 7 คืน  

- อาหารทุกมื้อ (ยกเวนหองอาหารพิเศษ), กิจกรรมและความบันเทิงบนเรือสําราญ 

- ภาษีทาเรือ Port Charge - Bovernment Taxs  

อัตรานี้ไมรวม: 

- คาต๋ัวเครื่องบินไป - กลับ กรุงเทพฯ - สนามบินนครซีแอตเต้ิล - กรุงเทพฯ  

- คาภาษีสนามบินทุกแหงที่ม ีและคานํ้าหนักกระเปาสัมภาระ 

- คาประกันอุบัติเหตุระหวางเดินทาง  

- ทิปพนักงานบนเรือ วันละ USD 13.50 ตอทาน ( USD 94.50) 

- คาธรรมเนียมวีซาอเมริกา และแคนาดา (คาวีซาอ่ืน ๆ (ถามี)) 

- คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เชน คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คาโทรศัพททางไกล  

คาอินเตอรเน็ต คาซักรีด มินิบารในหอง ฯ 

- คาทัวรเสริมบนฝง / รถรับ-สง จากสนามบิน-ทาเรือ และ ทาเรือ-สนามบิน 

- คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3%  (ในกรณีออกใบกํากับภาษี) 

เงื่อนไขการชาํระเงนิ :  

1. กรุณาชําระคามัดจําทัวร 10% จากราคาแพค็เกจทัวร ตอผูเดินทาง 1 ทาน ภายใน 2 วันทําการนับจากไดรับการยืนยัน 

หองพักวางจากทางเรือ  พรอมสงสําเนาหนาหนังสือเดินทาง (ที่ไมหมดอายุภายใน 6 เดือน นับจากวันเริ่มเดินทาง/หนังสือ 

เดินทางเลมใหมสามารถเดินทางไดเลย)  และหลักฐานโอนเงินมาไดที่ Fax 0 2116 6423 

2. คาทัวรสวนที่เหลือชําระกอนการเดินทางไมนอยกวา 100 วันทําการ (ในชวงปกติ) หรือชําระกอนการเดินทางไมนอยกวา  

120 วันทําการ (ในชวงเทศกาล หรือเมื่อสายการบินเรงออกบัตรโดยสาร) หรือตามวันเรียกเก็บเงินที่ระบุ (การไมชําระเงินคา 

มัดจํา หรือชําระไมครบ หรือเช็คธนาคารถูกระงับการจายไมวาดวยสาเหตุใดใด ผูจัดมีสิทธิยกเลิกการจัด หรือยกเลิกการ 

เดินทาง) พรอมแนบสําเนาหนาวีซาอเมริกา และวีซาแคนาดา 

**หากระยะเวลาในการจองหองพักนอยกวา 100 วันทาํการกอนเดินทาง   

ทางบรษิัทฯ ขอเรียกเก็บคาแพ็คเกจทัวรยอดเต็มจํานวน หลังจากไดรบัการยืนยนัหองพักวางจากทางเรือ 

เงื่อนไขการยกเลิก (หลังจากมีการชําระเงนิ) :  

เนื่องจากเปนแพ็คเจทัวรราคาโปรโมชัน่ เม่ือชําระคาบรกิารยอดเต็มจํานวนแลว 

ไมสามารถเปลี่ยนแปลง แกไขชื่อผูเดินทาง หรือยกเลิก ขอคืนคาทัวรไมวากรณีใดก็ตาม 
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แนะนําบริการ Waiver :  

ซื้อ Waiver   เน่ืองจากระยะเวลาในการเรียกเก็บคาแพ็คเกจทัวรเรือ จะเรียกเก็บลวงหนากอนเดินทาง 3 เดือนขึ้นไป ดังน้ัน 

เพ่ือประโยชนของผูเดินทาง หากทานไมสามารถเดินทางได ทางเรือมีบริการเลือกซื้อความคุมครองการเดินทาง ใน กรณีติด 

ภาระกิจเรงดวน  หรือเกิดเหตุการณไมคาดฝนที่ทําใหทานไมสามารถเดินทางได ดวยการซื้อ Waiver โดยมีรายละเอียด ดังนี ้

* ระยะเวลาในการซื้อ  ทานสามารถแจงความจํานง และชําระเงิน พรอมกับการชําระมัดจําได  หากชําระแลวไมสามารถซื้อเพ่ิมได 

* ช่ือผูเดินทาง  ผูเดินทางตองแจงช่ือ นามสกุล ทีส่ะกดตามหนังสือเดินทาง  ในกรณีที่ชําระเงินมัดจําใหกับทางเรือแลว  จะไม

สามารถแกไขช่ือ หรือตัวสะกด หรือเปลี่ยนมือผูเดินทางได 

* ประโยชนที่ไดรับ   ทานสามารถยกเลิกหองพักได 14 วันลวงหนากอนการเดินทาง  โดยจะรับเงินที่ชําระแลว คืนทั้งหมด 100%  

                         เต็ม ยกเวนคา Waiver 

ไมซื้อ Waiver 

ยกเลิกมากกวา 100 วันทาํการกอนเดินทางขึ้นไป  ไมมีการ Charge ใดๆ 

ยกเลิกภายใน 75-61 วันทําการกอนเดินทาง  ไมคืนคามัดจํา 

ยกเลิกภายใน 60-29 วันทําการกอนเดินทาง  ชําระ 50% ของคาแพค็เกจยอดเต็มจํานวน 

ยกเลิกภายใน 28-15 วันทําการกอนเดินทาง  ชําระ 75% ของคาแพค็เกจยอดเต็มจํานวน 

ยกเลิกภายใน 14  วันทําการกอนเดินทาง   ชําระ 100% ของคาแพ็คเกจ 

 

หมายเหตุ : ขอสงวนสิทธในการเปลี่ยนแปลงราคา ทั้งน้ีขึ้นอยูกับระยะเวลาในการจอง, จํานวนหองพักบนเรือที่ยังวางอยู 
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